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 מרחוק כל דבר נראה נס

 רבי אברהם אבן עזרא / ארבעה עמדו על הים .1

ְמדּו ַעל ַהיָּם ה עָּ עָּ  ,ַאְרבָּ

ר  ;צּור ְוִציר ֹצאן ְוצָּ

ר ֵהִציק ְלֹצאן  ,צָּ

ַעק ְלִציר  ,ְוֹצאן צָּ

ַנן ְלצּור  ,ְוִציר חָּ

ה ְלִציר  :ְוצּור ִצּוָּ

ר  ;ֵצא ְוַחֵלץ ֹצאִני ִמַיד צָּ

 ,ֶזה צּור ִיְשֵענּו

ֵלנּו צּו ֶפה ְקהָּ  ,פָּ
 ְוָאְמרּו, יי ַמְלֵכנּו

 הּוא יֹוִשיֵענּו

ֵאל  .צּור ִיְשרָּ

 מות פרק ידש.  2

ֵאל ַוִיְשאּו ִהְקִריב ּוַפְרֹעה( י) ֵאל ַוִיְצֲעקּו ְמֹאד ַוִייְראּו ַאֲחֵריֶהם ֹנֵסעַ  ִמְצַרִים ְוִהֵנה ֶאת־ֵעיֵניֶהם ְבֵני־ִיְשרָּ  ':ֶאל־ה ְבֵני־ִיְשרָּ

ִרים ַהִמְבִלי ֶאל־ֹמֶשה ַוֹיאְמרּו( יא) נּו ְבִמְצַרִים ֵאין־ְקבָּ מּות ְלַקְחתָּ ר לָּ ִשיתָּ  ַמה־ֹזאת ַבִמְדבָּ נּו עָּ ִים ְלהֹוִציָאנּו לָּ  :ִמִמְצרָּ

ֹבאּו( כב) ֵאל ַויָּ ה ַהיָּם ְבתֹוְך ְבֵני־ִיְשרָּ שָּ ֶהם ְוַהַמִים ַבַיבָּ ה לָּ ם חֹומָּ ם ִמיִמינָּ  :ּוִמְשֹמאלָּ

ֵאל ּוְבֵני( כט) ְלכּו ִיְשרָּ ה הָּ שָּ ֶהם ְוַהַמִים ַהיָּם ְבתֹוְך ַבַיבָּ ה לָּ םִמימִ  ֹחמָּ ם ינָּ  :ּוִמְשֹמאלָּ

 רמב"ן יד', י': .3

איננו נראה כי בני אדם –"וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים"
הצועקים אל ה' להושיעם יבעטו בישועה אשר עשה להם ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם אבל הנכון שנפרש כי 

ו כלם אמר כי הכת האחת צועקת אל ה' והאחת מכחשת בנביאו ואינה מודה היו כתות והכתוב יספר כל מה שעש

ולכך   )תהלים קו ז ( בישועה הנעשית להם ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם ועל זאת כתוב וימרו על ים בים סוף
יחזיר הכתוב "בני ישראל" פעם אחרת ויצעקו בני ישראל אל ה' כי הטובים בהם צעקו אל ה' והנשארים מרו 
בדברו ולכך אמר אח"כ )להלן פסוק לא( וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו לא אמר "וייראו ישראל את 

להלן טו כד( וכך )ליחידים ו"העם" שם להמון וכן וילונו העם  ה' ויאמינו" אבל אמר "העם" כי "בני ישראל" שם

וכל מקום  בכל שנאמר "העם" לשון גנאי הוא )במדבר כה א( הזכירו רבותינו )במדב"ר כ כג( ויחל העם לזנות
שנאמר "ישראל" לשון שבח הוא והנה לא אמרו "לקחתנו למות במלחמה" אבל לקחתנו למות במדבר וממותנו 
במדבר כי טרם יראו מלחמה לא היו חפצים לצאת אל המדבר פן ימותו שם ברעב ובצמא ויתכן שאמרו לו כן 

שאמרו לו מתחלה אנה נצא אם בצאתם ועודם בארץ מצרים כאשר הסב אותם אלהים דרך המדבר ים סוף או 
 ואפשר עוד לומר כי היו העםדרך פלשתים ילחמו בנו ואם דרך המדבר טוב לנו לעבוד את מצרים ממותנו במדבר 

ומתפללים אליו להצילם אבל במשה נכנס ספק בלבם פן יוציאם למשול עליהם ואע"פ שראו  'מאמינים בה
שהשם הביא עליהם המכות ברשעת הגוים כי אלו חפץ האותות והמופתים חשבו שעשה אותם בדרך חכמה או 

ויצעקו וצעיקו עשאו ענין תרעומת לומר שלא  ואונקלוס תרגם בכאןהשם ביציאתם לא היה פרעה רודף אחריהם 
התפללו אבל היו מתרעמים לפניו על שהוציאם ממצרים כלשון ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך 

מתרעמים עליהם בקול  )נחמיה ה א( צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודיםוכמוהו ותהי  (לעיל ה טו(
צרים מאחר גדול וצעקה ובמכילתא )כאן( תפשו להם אומנות אבותם ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במ

שנתנו שאור בעיסה באו להם אצל משה אמרו לו הלא זה הדבר אשר דברנו אליך וגו' ושאור שבעיסה הוא היצר 
הרע והיה דעתם לומר כי מתחלה צעקו אל ה' לתת בלב פרעה לשוב מאחריהם וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל 

שבה רעה להרהר אחרי משה כאשר היה נוסע וקרב אליהם אז אמרו לא נתקבלה תפלתנו ונכנסה בלבם מח
 .בתחלה

 

 

 ְמָרחֹוק ָכל ָדָבר ִנְרָאה ֵנס"

ם ֵנס לֹא ִנְרֶאה ָכְך  .ֲאָבל ִמָקרֹוב גַּ

ָים-ֲאִפּלּו ִמי ֶשָעָבר ְבָים ת הַּ  סֹוף ִבְבִקיעַּ

ק ֶאת  הֹוֵלְך ְלָפָניוָרָאה רַּ ִזיעַּ ֶשל הַּ מַּ ב הַּ גַּ  הַּ

ְגדֹולֹות  ".ְוֶאת נֹועַּ ְיֵרָכיו הַּ

 יהודה עמיחי                                   

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8:%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8:%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94_%D7%90
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 גילקוט שמעוני רמז רל .4

ארבע כתות נעשו ישראל על הים אחת אומרת נפול לים. ואחת אומרת נחזור למצרים. ואחת אומרת נעשה 

זו שאומרת נפול לים נאמר להם התיצבו וראו. זו שאומרת נחזור  .מלחמה כנגדן. ואחת אומרת נצווח כנגדן

כי אשר ראיתם. זו שאומרת נעשה מלחמה כנגדן נאמר להם ה' ילחם וזו שאמרת נצווח כנגדן  למצרים נאמר להם

 :נאמר להם ואתם תחרישון

 ילקוט שמעוני רמז רלד: .5

ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ר' מאיר אומר בלשון אחד. ר' יהודה אומר בלשון אחר. ר' מאיר אומר כשעמדו 

וזה אומר אני ארד ומתוך שהן עומדין וצוהבין קפץ שבט בנימין וירד לים תחלה  שבטים על הים זה אומר אני ארד

שנאמר שם בנימין צעיר רודם אל תקרי רודם אלא רד ים. התחילו שרי יהודה מרגמין אותם באבנים שנאמר שרי 

 ...יהודה רגמתם. 

אמר סבבוני בכחש אפרים וגו'. מתוך ר' יהודה אומר כשעמדו ישראל על הים זה אמר איני יורד וזה אמר איני יורד שנ

שהיו עומדין ונוטלין עצה קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לגלי הים עליו הוא אומר הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש 

טבעתי ביון מצולה אל תשטפני שבולת מים. באותה שעה אמר הקב"ה למשה משה ידידי )אתם( משוקעים במים והים 

מד ומרבה בתפלה. אמר לו ומה עלי לעשות אמר לו ואתה הרם את מטך, ומה אמרו משה סוגר ושונא רודף ואת עו

 ימלוך לעולם ועד אמר הקב"ה מי שהמליכני תחלה על הים אעשנו מלך על ישראל 'וישראל על הים ה

 
 

 :מדרש רבה, שמות פרשה כד' .6

בים סוף מהו וימרו על ים   )תהלים קו, ז(אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו וכן הוא אומר  )ש"ב ז, כג(שנאמר 

שני פעמים אלא על הים המרו שלא היו רוצים לירד אלולי שבט יהודה שקפץ תחלה וקדש שמו של הקדוש ברוך 

שראל ממצרים היתה יהודה לקדשו ובים סוף מנין שהמרו אלא כיון שירדו בצאת י (ב-שם קיד, א)הוא שנאמר 

דרכת בים סוסיך  (וחבקוק ג, ט)לתוך הים היה מלא טיט שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט שנאמר 

 .חומר מים רבים והיה אומר ראובן לשמעון במצרים בטיט ובים

 אבות דרבי נתן, פרשה לג'.  .7

 אמרו לו, לא נעבור עד שנראה הים נקבים נקבים.  .בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה: קומו, עברו

 נקבת במטיו ראש פרזיו". " (חבקוק ג) ,נטל משה מטהו והכה על הים ונעשה הים נקבים נקבים שנאמר

 לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו.  :אמרו לו . אמר להם משה: קומו, עברו

ישעיה ) בקע ים ויעבירם" ונאמר" (תהלים עח) ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם בקעה, שנאמר
 כבהמה בבקעה תרד". " (סג

 א נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים. ל :אמרו .אמר להם משה: קומו, עברו

 לגוזר ים סוף לגזרים". " (תהלים קלו) ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם גזרים גזרים, שנאמר

 לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומר.  :אמרו .אמר להם משה: קומו, עברו

 רכת בים סוסיך חומר מים רבים".ד" (חבקוק ג) ,נטל משה המטה והכה הים ונעשה לפניהם טיט שנאמר

 לא נעבור עד שיעשה לפנינו מדבר.  :אמרו. אמר להם משה: קומו, עברו 

 ויוליכם בתהומות כמדבר". " (תהלים קו) ,נטל משה את המטה והכה על הים שנאמר

 אמרו: לא נעבור עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים.  .אמר להם משה: קומו, עברו

 אתה פוררת בעזך ים". " (שם עד) ,והכה על הים שנאמרנטל משה את המטה 

 אמרו: לא נעבור עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים.  .אמר להם משה: קומו, עברו

אתה שברת ראשי תנינים על המים" והיכן משברין " (שם) ,נטל המטה והכה על הים ונעשה סלעים סלעים, שנאמר
 ברין אלא על הסלעים. ראשי תנינים, הוי אומר ראשי תנינים אין משת

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%91_%D7%96_%D7%9B%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%91_%D7%96_%D7%9B%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%93_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A7_%D7%92_%D7%98%D7%95
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 אמרו: לא נעבור עד שיעשה לנו יבשה,  .אמר להם משה: קומו, עברו

ובני " (שמות יד) הפך ים ליבשה" ואומר" (שם סו) ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה יבשה. שנאמר
 ישראל הלכו ביבשה בתוך הים". 

 נו חומות. אמרו: לא נעבור עד שיעשה לפני . אמר להם משה: קומו, עברו

 והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.  (שם יד) ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה חומות. שנאמר

 לא נעבור עד שיעשו לפנינו נאדות.  אמרו: .אמר להם משה: קומו, עברו

ירדה נצבו כמו נד נוזלים. ומים שבין הגזרים  (שם טו) ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה נאדות. שנאמר
כקדוח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך". והיו הנודות מושכין " (ישעיה סד) ,אש וליחכתן, שנאמר

 ."ויניקהו דבש מסלע" (דברים לב) ,שמן ודבש לתוך פיהן של תינוקות והן יונקין מהם שנאמר

ים מלוחים הם, שנאמר ויש אומרים, היה יוצא להם מים חיים מן הים ושותין בתוך הגזרים, לפי שמימי ה
באר מים חיים ונוזלים מן לבנון". וענני כבוד למעלה מהם " (שיר ד) ,"נוזלים", ואין נוזלים אלא מתוקים, שנאמר

 .שלא ישלוט בהם השמש. ועברו ישראל כן כדי שלא יצטערו
 

 פסחים קיח: .8

ר ואמת ה' לעולם ר' נתן ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס אמר לו הקב"ה רד באותה שעה פתח גבריאל ואמ

אומר ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהו כדרב הונא דאמר רב הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו 

וימרו על ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו  (תהלים קו, ז)וכדדרש רבה בר מרי מאי דכתיב 

כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחר אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה אמר לפניו 

ונוטל ממנו אמר לו אתן לך אחד ומחצה שבהן אמר לו רבש"ע יש רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר 

שמות (עבד שתובע את רבו אמר לו נחל קישון יהא לי ערב מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותן שנאמר 

 ) יד, ל

 
 / נתן אלתרמן נּון .9

 
 

 ִמיֶשן, ִמְתמֹוֶטֶטת ְבִבְקָתה

ְסֵדי ֶאָחיו ִעם ּנּון, ֵאל ְבחַּ  חַּ

 ְבגֶשן, ִאיש ָאז-ֵאי לֹו ִהְתגֹוֵרר

 נּון. ּוְשמֹו ָפְלמֹוִני ִעְבִרי-ִאיש

ע ָשם – מֹותְש -ֵסֶפר ְבֻעְמֵקי  הּוא ָשקַּ

ְמֵסס ִמְכרֹות ֵבין עַּ  ִפֹתם. אֹו רַּ

 הּוא ִחָכה לֹא נֹוָרִאים ּוְלמֹוְפִתים

ר ִכי ה מֹוְפִתים? הּוא: ָאמַּ  ִפְתֹאם? מַּ

ת חַּ קֹוֵרעַּ  נֹוֵגׂש ֵשֶבט תַּ  הַּ

ָצֹהב, עֹורֹו ֶאת ֵמָעָליו  הַּ

, ָאִדיש הּוא, ִהֵּלך, ֹדם  ְוָיֵגעַּ

רנִ  לֹא ְוִלבֹו ְכאֹוב. ְשבַּ  ִממַּ

ת ּוְבאֹוָתּה ִים ֲהִליכַּ ְלתַּ  ֲעצַּ

ש הּוא ף ִנגַּ  ֵכָליו ֶאת ְוָאסַּ

 …ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל ֵצאת ְביֹום

ֶסֶפר ָשם ָכָאמּור  ָהָעב. בַּ

ִים ְוִהְדִליקּו  ָוָאֶרץ ָשמַּ

 ָהָעם, ֶשל ֵלָדתֹו מֹוְפֵתי ֶאת

ְתהֹומֹות ְוָרְתחּו  ְוָסָערּו הַּ

ִיםּולִ  ע ְשנַּ ָים ִנְקרַּ  – – הַּ

ם ֲאָבל ָים ֶאת גַּ , הַּ ָקרּועַּ  הַּ

ָמֶות  ֲעָבָריו, ִמְשֵני ְוהַּ

ר, הּוא ּלֹו ִעם ָעבַּ , סַּ  ָהָקלּועַּ

מּוָבן ְכָדָבר  ֵמֵאָליו. הַּ

ְקָרב ן לֹא ְוהַּ ְרֹמֶרת בֹו ָנתַּ  ְצמַּ

ֲחֶשה ִעֵקש עֹוד ְוִלבֹו  –ּומַּ

ָמס ִאתֹו ִהִגיָעה ָכְך  ֹוֶרתהַּ

 ”…מֶשה ָיִשיר ָאז“ ְפסּוֵקי ֶאל

ל ל ֵעת ָאז, ֲאבַּ ם ְכמֹו גְֻלגַּ עַּ  רַּ

יר ִדיר ֶהָחג-שִׁ ל ְבאַּ חֹוף, עַּ  – הַּ

ם ָאז ע לֹא נּון )גַּ ה עֹוד ָידַּ ם-מַּ עַּ  …(טַּ

ר בֹו  …סֹוף ָבא ִכי ְלָבבֹו ָהְשבַּ

ר הּוא ִטיט ֶאת ָזכַּ ֹחֶמר, הַּ  ְוהַּ

ר שֹוט ֶאת ְוָזכַּ  ֹדם,ְבאָ  הַּ

 ֹאֶמר, ְבִלי ֶשֶהֱחִרישּו ּוְפָצָעיו

ד ָנְׂשאּו ְצָעָקה  ִפְתֹאם. יַּחַּ

ר הּוא מֹוְפִתים ָזכַּ  ֶשָבָאֶרץ, הַּ

ר הּוא ֹחֶשך ֶאת ָזכַּ  ָוָדם,-הַּ

ר הּוא ְתהֹומֹות ָזכַּ  ֶשָסָערּו, הַּ

ין הּוא  ֵהבִׁ

י ְקַרע כִׁ  – – ַהָים לֹו נִׁ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C
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ְשִעיָרה ְבָידֹו ר ְכמֹו הַּ  יַּעַּ

 ְבֶעְדָנה. ֶהֱחִליק הּוא ְבנֹו רֹאש ֶאת

ר, עֹודֹו נּון(-)ִבן ִויהֹוֻשעַּ  עַּ  נַּ

ר עֹודֹו עַּ ְדנָ  ָקָטן נַּ גַּ  …ע”בַּ

ֵפחַּ  ְשמֹות-ֵסֶפר ְבֻעְמֵקי  ִהְתיַּ

ֵקן ִאיש  – ִיְׂשָרֵאל ִמְפשּוֵטי זַּ

, אֹותֹו ָאז ְוֵהִאיר ָיֵרחַּ  הַּ

 ַהֵליל ֵמָעֵלינּו ַהּדֹוֵלק

 

01. 

 

 

ָיד ִים בַּ  ִעם ֹקֶמץ ָשמַּ

י. יַּ  ָהִייִתי עֹוֵבר ֶאת חַּ

ָים  ָהִייִתי חֹוֶצה ֶאת הַּ

י ְגלַּ  ְברַּ

ָיד. ִים בַּ  ִעם ֹקֶמץ ָשמַּ

 אברהם חלפי                                 

** 

11. 

 ִמֵדי ֹבֶקר ָאָדם ִמְתעֹוֵרר

ָמָחר ל ְׂשָפתֹו ֶשל יַּם הַּ  עַּ

ְצמֹו ְחצֹותְושֹוֵאל ֶאת עַּ  : לַּ

ְחצֹות  אֹו לֹא לַּ

 אריה סיוון                      

 

11 . 

 לא האמנתי

 ,בעמדי על גדת הנהר

 ,הרחב והסוחף

 ,שאעבור גשר זה

 הקלוע מקנה דק, שביר

 .קשור בסיבים

 פסעתי קל כפרפר

  ,וכבד כפיל

 הלכתי בוטח כרקדן 

 .ומתנודד כעיוור

 .לא האמנתי שאעבור את הגשר הזה

 ,כעת בגדה השנייה ובעמדי

 איני מאמין שעברתי אותו

 

ליאופולד  סטאף                           

. 
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